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 في متمردةلجماعات المسلحة البالنسبة إلى اإلنترنت اشبكة لاالستراتيجية همية األ

 الحروب الحديثة
 

  وائل أدهمي:بقلم

  الدفاع واألمن  سياساتماجستير في شهادة علىل صحا

 

"مهما بلغ  التعبير عن آرائه، ،ألي شخص، في أي مكانيتاح فيه  ان عالمنحن نكو

 ."االمتثال لألفكار السائدةوصمت التزام ال ىعلاإلكراه ن خوف مالدون باختالفها، 

 

 1996، "اإللكترونيالفضاء إعالن استقالل "، "جون بيري بارلو"

 

 خالصة 
إلى أي فوراً  نشر المعلومات  الوحيدة القادرة علىاألداةاإلنترنت في العصر الحديث  شبكة أصبحت

أي لى إبالنسبة  أمر حيويهي على نشر المعلومات القدرة و. شبكةاليملك توصيالً بشخص في العالم 

قد جعلت من الجماعات المنخرطة في الجهاد أن كيف  هذا المقال بينوي.  في نزاع مسلحطرف يشارك

اإلسالمية اإللكترونية  المواقع محتوىينظر في  كما  إلى العالم،الرئيسي ااإلنترنت منفذهشبكة 

ركز ، وهو ي  المقالكاتبإال أن .  فيهااتيجيات االتصال المستخدمة واسترالرئيسيةوالجهادية، وأهدافها 

لتجنيد أشخاص منبرا  ستخدمال تاإلنترنت شبكة  ول أن يبرهن أن ا، سيحعلى العراقبصورة خاصة 

المسلمين " قلوب وعقول"أكثر السبل فاعلية في يد الجماعات المتمردة المسلحة لكسب  بل هي ، للجهاد

 .عالم الجميع أنحاءفي 

 

* * * 
 

 جماعات إسالمية تعلن مات منخطر التعرض لهجأيلول، أصبح / سبتمبر11هجمات في أعقاب 

 وتجسد هذا الخطر في تنظيم القاعدة الذي .معظم الدول الغربيةالرئيسي لمني الشاغل األهو " الجهاد"

الحرب "قد حاولت و .1الطبيب المصري أيمن الظواهري" نائبه"أسامة بن الدن والسعودي " يتزعمه"
                                                 

وهكذا دواليك، بل ) الظواهري(ونائب للقائد ) بن الدن(مي له قائد  ال يشارك آاتب هذا المقال وجهات النظر التي تصور حاليًا القاعدة آتنظيم هر 1
رحيل قوات الواليات : يرى القاعدة آمرجعية للجهاد العالمي  مجسدة في الشكاوى والمطالب التي وجهها بن الدن للعالم منذ منتصف التسعينيات

؛ ووضع حد لدعم إسرائيل التي تقمع "المرتدة"متحدة لألنظمة العربية المتحدة والقوات الغربية من أرض المسلمين؛ ووضع حد لدعم الواليات ال
لإلشارة بشكل عام إلى األفراد والجماعات والخاليا التي تساند الجهاد " شبكة القاعدة"إال أننا سوف نشير في هذا المقال إلى . الشعب الفلسطيني

  والتي تدعي  بأنها جزء –" المرتدين"والحكام المسلمين ) لم الغربي بشكل عامالعا" (الصليبي الصهيوني الكافر" ضد آل من التحالف –العالمي 
 . من القاعدة
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تدابير من من خالل تحطيم القاعدة وأتباعها األمريكية بقيادة الواليات المتحدة " ضد اإلرهابالعالمية 

في إطار جهودها كما شنت الواليات المتحدة، ). أو عمليات عسكريةقيود مالية، (مختلف األشكال 

ثم غزت  ،2001تشرين األول /كتوبرستان في أعمليات عسكرية ضد طالبان في أفغانلتفكيك القاعدة، 

من الخبراء أن اعتقاد كثير ورغم . ، وأسقطت حكومة صدام حسين2003آذار /العراق في مارس

، وألقي نومهم حيث قُتل أعضاء كثر(بالقاعدة ألحقت ضررا شديدا العمليات العسكرية ضد طالبان قد 

مالذا شبكة القاعدة   األمريكية المتحدةأعطى غزو العراق بقيادة الوالياتفقد  ،2)ى آخرينالقبض عل

كل ، بالفعل، أدىقد و". الصليبية"نضالها ضد القوات الغربية إعادة تنظيم  ،انطالقا منه ،جديدا يمكنها

 والفراغ األمني الذي ، السلطةتأمينلالذي تاله السقوط السريع لحكومة البعث، والصراع الداخلي من 

أرض يريد مواجهة قوات الواليات المتحدة وحلفائها على  3جهاديألي  مناخ مثاليإلى توفير  ،زرب

 .ينالمسلم

 

   اإلعالميةربحال

 

في العراق في " الصليبيين"ضد الصراع ) السيما الغربية(وسائل اإلعالم الدولية تحصر غالباً ما 

نشرات د وتفي. قصوىالهمية ذات األالجارية اإلعالم " معركة"، مغفلةً بذلك منه الجانب العسكري

مدنيين التفجير قنابل في الطرق تسفر عن إصابات بين  أو انتحاريةاألخبار كل يوم عن هجمات 

البحث عدد كبير من مجموعات ناقش وقد .  في أغلبها قوات أمريكيةوهي والقوات الغربية عراقيينال

 وقدرتها ،في العراقمختلف الجماعات حة للعمليات لدى االمتالموارد  وسععلى نحو م ةالغربيوالتفكير 

بعد تجر لم لكن و .4تفوقا كبيرا من الناحية التقنيةعليها المتفوقة على قتال القوات المسلحة األمريكية 

 وإنجازاتها  السياسيةها نظراتلنشر وجهالتي تستخدمها هذه الجماعات لوسائل اسة وافية لرد

حرية ة ذات أهمية قصوى، إذ ال تزال  أدا،مجالالفي هذا  ،اإلنترنتشبكة أصبحت وقد  .5الميدانية

اإلنترنت تحت شبكة استخدام تضع بعض الحكومات رغم أن و. ال نظير لها التعبير التي توفرها

 منبرأكبر هذه الشبكة تظل ، على سبيل المثالمواقع معينة  دخول حظرة، من خالل صارمالمراقبة ال

مختلف جد يإذ اإلنترنت، شبكة  على واع المواد كل أناليوم إيجاد ويمكن. مفي العال اًمتاحللتعبير 

                                                 
إن القاعدة، بوصفها جماعة ميدانية ) DGSE(، الرئيس السابق لالستخبارات األمنية في شعبة المخابرات الخارجية الفرنسية "آالن شوييه" ادعى 2

الفرنسية في عددها " Le Point"يمكن االطالع على النص الكامل للمقابلة التي أجرتها معه مجلة . تانمع سقوط نظام طالبان في أفغانس" ماتت"قد 
زيارة الموقع آخر مرة في جرت   (htm.03faq/documents/fr.free.chouet.alain://http:  على الموقع التالي2004آذار /الصادر في مارس

 ). 2007آانون األول / ديسمبر7
في هذا المقال لإلشارة إلى أي فرد أو جماعة أعلنت الجهاد، أي الحرب على محتلي أرض المسلمين، أو الحكام " جهادي" يستخدم مصطلح  3

 .ن  الشريعة اإلسالمية، أو تكون تفسيرا شخصيا للشريعةوقد تتوافق الحرب المعلنة ومعايير محددة م". الكفار"المسلمين أو غير المسلمين، أو  
 .عديدا من المقاالت تتعلق بهذا الجانب تحديدا" ستراتفور" على سبيل المثال، نشر مرآز المعلومات األمريكي  4
حرب الصور "بعنوان " Kathleen Ridolfo آاثلين ريدولفو "و" Daniel Kimmageدانيال آيماج " من بين االستثناءات البارزة هنا تقرير  5

 RadioFreeEurope/RadioLiberty, Washington،"آيف يستخدم متمردو السنة في العراق ومؤيدوهم في العالم ووسائل اإلعالم:واألفكار
D.C., 2007. 
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المعلومات الهائل من كم فرز ال في  بالغةصعوبةموردي الخدمات من مضيفي المواقع على الشبكة 

بيانات الصوتية والتسجيالت ال وفيديوصور ال نشرأتاح لجماعات الجهاد ة، األمر الذي الموجود

 لمراقبة هذه الجماعات المسلحةفي الوقت الذي تخضع وفضال عن ذلك، . على مواقع مختلفة مكتوبةال

قنوات آمنة استعمال  واضطرت إلى ،األمنية ألعضائهاالهواجس  ت إلى حد كبير تصاعد،صارمة

يتعلق بإخفاء في ما لمستخدميها واسعة اإلنترنت حماية شبكة  وفروت .للتواصل مع العالم الخارجي

السيما عندما يكون المستخدمون من المتخصصين في التقنيات ،  مصادر الرسائلوإمكانية تتبعاألسماء 

  .6الحديثة

 

شبكة استخدام باطّراد ، يتزايد نتناولها على نحو أكثر تفصيالسوف وألسباب أخرى لهذه األسباب و

 وقد. ها المحليينءحلفااإلنترنت من قبل الجماعات المسلحة التي تواجه القوات الغربية في العراق و

إحصاء عدد المواقع المكرسة لقضية الجهاد ضد القوات األمريكية في العالم عملياً لمستحيل أصبح من ا

 األسباب السياسية فهمعنصراً مهماً في هذه المواقع دراسة  شكلوت .اإلسالمي، السيما في العراق

 قتال القوات ىالعالم إلمن المسلمين من جميع أنحاء دفعت أعداداً كبيرة واالجتماعية واالقتصادية التي 

بدءا من القضايا، تشمل سلسلة واسعة  7منتديات الجهادتناقشها المواضيع التي  ف.األجنبية في العراق

لهذا " شهيد" الذي ينتظر كل األكيد الثواب من المبررات الدينية لقتال القوات األجنبية في العراق، إلى

لذي يوفر لاألمر الذي ، على هذه المواقع يةبحرويعبر المسلمون عن غضبهم . القتال في الحياة اآلخرة

 .  عالم الجهاد العالميالدوافع التي تحرك  للنظر فيواجهة مثلى  هذه المنتدياتيقوم بدراسة 

 

اإلنترنت جزءا أساسيا من ترسانة الجماعات المسلحة من شبكة يبين هذا المقال األسباب التي جعلت و

أن التركيز على   أولهما،اعات الجهاد السنية في العراق لسببينيركز على جمو ).السيما الجهادية منها(

الوضوح والبساطة نظراً إلى األعداد الضخمة من  جماعات الجهاد السنية سيوفر لهذه الدراسة طابع

 أن هذه اهمثانيو، الجماعات المنخرطة في الصراع المسلح ضد القوات األمريكية وحلفائها في العراق 

 اإلنترنتاتخذتها التي همية األندرك تماماً ولكي .  حالياً اإلنترنتشبكة شط على األنهي الجماعات 

تحليل استراتيجياتها ننتقل إلى ثم ،  اإللكترونية هذه المواقع الجهاديةحتوى، سوف ندرس أوال ملديها

أ بدراسة نبدوس .اهشكوا نشرحين تجمهورا معينا " تستهدف"أن هذه المواقع بين وأخيرا، سن. اإلعالمية

منطقة الشرق األوسط وشمال اإلنترنت في العالم اإلسالمي، وتحديدا في شبكة " توفر" عن مدى تمهيدية

                                                 
وال يمكن أن يقوم . ن اقتفاء أثرهم دون أن تتمكن السلطات ممعينة  قام الجهاديون في بعض األحيان باقتحام مواقع أخرى على الشبكة  لنشر رسائل 6

 .بذلك  إال أناس لديهم معرفة عميقة بالتقنيات الحديثة
إلى أي منتدى أو موقع على الشبكة تجري فيه الدعوة إلى الجهاد ضد من ينظر إليه " مواقع الجهاد اإللكترونية"أو " منتديات الجهاد" يشير تعبير  7

 . بأنه عدو األمة
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شبكة تخدمي مستبرز القاعدة المتنامية لالفعلي  قعامبنية على الوذلك تقديم بيانات بح لنا اتوي. أفريقيا

 .  للخطاب الجهادي العالميةالرئيسييشكلون األهداف الذين واإلنترنت في العالم العربي، 

 

 اإلنترنت في الشرق األوسط وشمال أفريقيا شبكة انتشار 
 

قدم يأول بلد عربي كانت تونس و. اإلنترنت في العالم العربي ظاهرة حديثة نسبياشبكة وجود يمثل 

تبعتهما مصر ثم .  بعد الغزو العراقي1992، وتبعته الكويت في عام 1991 في عام خدمة اإلنترنت

 نان األخيراكان البلدو. 1994األردن عام وجاء التوصيل بالشبكة في ، 1993وتركيا واإلمارات في 

في أواخر هما سورية والمملكة العربية السعودية  للجمهور  فيهما أصبحت اإلنترنت متاحةاللذان 

 .8التسعينيات

 

موقع ووفقاً ل .رق األوسط الش بشكل كبير في بلدان منطقة2000 استخدام اإلنترنت منذ عام تنامىو

 المتخصص في دراسة استخدام اإلنترنت )Internet World Stats(عالم اإلنترنت إحصائيات 

اإلنترنت في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا شبكة عدد مستخدمي كان واإلحصائيات العالمية، 

 عدد وصلبع سنوات بعد ذلك بسو. 9 مستخدم3,284,800قد بلغ  2000كانون األول /في ديسمبر

، 2007أيلول /وبحلول سبتمبر.  مستخدم33,284,500  إلىمستخدمي اإلنترنت في المنطقة نفسها

 250,000من ( اإلنترنت هي إيران مستخدمي زيادة في عددأكبر وأسرع ب  تحظىكانت الدول التي

مستخدم  200,000من (، والمملكة العربية السعودية )2007 في امليون 18 إلى 2000عام مستخدم 

 إلى 2000عام مستخدم  30,000من  (ة، وسوري)2007 في عام 4,700,000 إلى 2000في عام 

هذه الزيادة في عدد مستخدمي اإلنترنت في الشرق األوسط ال تزال و). 2007 مليون في عام 1,5

تخدمي يصل عدد مسأن  ،إلمارات العربية المتحدة بالألبحاث" مدار" معهد توقعو .ظاهرة مستمرة

 في  الستخدام اإلنترنتالمتسارعالحظ نفس النمو يو .200810 بنهاية عام امليون 52إلى اإلنترنت 

وليبيا ومصر  لمستخدمي اإلنترنت في المغرب والجزائر وتونس  اإلجماليالعددكان  فقد ،فريقياشمال أ

 مليونا في 16ن أكثر م هذا العدد إلى ارتفع، و2000كانون األول /في ديسمبرمستخدم  710,000

مغرب في الاإلنترنت شبكة في استخدام كانت أعلى معدالت الزيادة و، 2007أيلول /أواخر سبتمبر
                                                 
8  "Deborah L. Wheeler, "The Internet in the Arab world: Digital divides and cultural connections", Royal 
Institute for Inter-faith Studies, Amman, Jordan, 16 June 2004. 

 .2004حزيران / يونيو16، المعهد الملكي للدراسات الدينية، عمان، األردن،  "
، قطر، المملكة )الضفة الغربية( ُعمان، فلسطين سلطنة البحرين، إيران، العراق، إسرائيل، األردن، الكويت، لبنان، : شملت الدراسة البلدان التالية 9

 :وهي متاحة على الموقع التالي. العربية السعودية، سوريا، اإلمارات العربية المتحدة، اليمن
http://www.internetworldstats.com/stats5.htm (last visited 29 November 2007).  

 : نشر موقع إحصائيات عالم اإلنترنت نتيجة البحث الذي أجراه معهد مدار لألبحاث على الموقع التالي 10
http://www.internetworldstats.com/me/reports.htm (last visited 29 November 2007).  
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شبكة  ويبلغ عدد مستخدمي ).2007 مليون في عام 6.1 إلى 2000 في عام مستخدم100,000من (

 البلدهو  العراقالنقيض من ذلك، وعلى . 11)يين مستخدم مال6 ( تقريباهاإلنترنت في مصر الرقم نفس

يد زأقل عدد من مستخدمي اإلنترنت في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إذ ال ينجد فيه الذي 

 يذال  في المنطقة، وهي البلد الوحيد2007أيلول /برفي سبتم  مستخدم مسجل36,000 لىععددهم 

سبب الرئيسي لذلك هو وال شك أن ال. شهد تناقصا في عدد مستخدمي اإلنترنت في السنوات األخيرة

 . الحرب في العراق

 

ضع حظرا شامال تو، 12اإلنترنتشبكة إلى الدخول أن حكومات المنطقة ترصد عن كثب من رغم وبال

 الناس في العالم العربي اهتماما متزايدا يبدي لألمن الداخلي، اتهديدتشكل  عتبر أنهاتة على مواقع عد

في الدرجة األولى " اجتماعية"ألسباب اإلنترنت ن وكثيروبينما من المحتمل أن يستخدم . لشبكةبا

 توصيل رسالة إلى الجماهير  فينغبويرالذين إال أن ، .)إلخ...استخدام شبكات اجتماعية، و كالدردشة(

 بكثير من ، مما حداأكثر في حياة الناس اليوميةفأكثر أصبحت موجودة اإلنترنت  أنأدركوا العربية 

 بعض هذه المواقعيناقش و.  على الشبكةممواقع خاصة بهإلى إنشاء اء الدين الدينية وعلمالمؤسسات 

التي بين المواقع هنا يجب التمييز و").  على الشبكةسالميةاإلمواقع ال ("موسعاإلسالم وتعاليمه بشكل 

لك ، وت") العاماإلسالمياالتجاه مواقع ("تصور المقاومة المسلحة في العراق على أنها مقاومة الحتالل 

 علماءاألخيرة هذه  يديروعادة ما . المتمردين العراقيين بوصفه جهادا مشروعاالتي تشير إلى صراع 

مواقع ال"بوصفها نشير إليها س فئة ثالثة من المواقع هناك و.أو جماعات معارضة للحكومات المسلمة

فحسب، " اء اإلسالمأعد"، وهي ال تبرر أعمال العنف والهجمات العشوائية ضد "ية على الشبكةالجهاد

رسمية لجماعات البيانات ال للمقاتلين، وأيضا صوتيةالتسجيالت الفيديو وال  صوربثتنشط أيضا في بل 

 . المعارضة المسلحة في العراق

 

  يةمواقع الجهادالإلى على الشبكة من المواقع اإلسالمية : المحتوى

 

مثل كافة الهيئات في ذلك مثلها  ،ترنتاإلنشبكة وجودها على   الدينيةوالشخصياتالمؤسسات عززت 

مؤسسات يشرف عليها بوجه عام التي ، " على الشبكةالمواقع اإلسالمية"وتقوم  . األخرىاألكاديمية

كما .  التعاليم اإلسالمية إلى الجمهورالمبادئ واألخالق وبشرح  ،نون سنيودينيسنية أو زعماء 

 عدد كبير من نعالدين ب فيه علماء ييجالتي  "ىوافتال خزانة"في  مادة مهمة تعرض هذه المواقع

ورغم أنها عادة ما تكون استفسارات شخصية من . أنحاء العالمجميع من  من مسلمين ترداألسئلة التي 
                                                 

 : يمكن االطالع على هذه النتائج على الموقع التالي 11
http://www.internetworldstats.com/stats1.htm (last visited on 29 November 2007). 

 .2004هل هي مساحة جديدة للقمع؟ الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، :  جمال عيد، اإلنترنت في العالم العربي 12
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موضوعات كالجهاد والعالقات مع غير غالبا ما تناقش أيضا فدينهم، ملتزمين ب عيشالمسلمين يريدون 

 من وجهة سائلهذه الممثل توضح ، ية على الشبكةمواقع الجهادالما يجري في وعلى خالف . ينالمسلم

دون ب والشريعة أو الحديث، كما هي موجودة في القرآنمعانيها  العلماء فسريإذ . بحتةنظر عقيدية 

صياغة تشكل والتي  مما تبثه جماعات الجهاد  أخرىو أي بيانات فيديو أو رسائل صوتية أ أفالمعرض

 . المسلحمفهوم الجهادمحتوى ل
 
تخضع إذ ، المشرف على الموقعالدين عالم يتبعها  التي الفكريةمدرسة ال على الصادرةتعتمد الفتاوى و

 هناك مواقعف. تفسيرات متباينة على هذه المواقعلالجهاد أو العالقات مع غير المسلمين موضوعات ك

اسم المؤسسات  يطلق عليه وهم جزء مما( يديرها علماء قريبون من الحكومات المسلمة على الشبكة

من شرف عليها شخصيات دينية ت، ومواقع )رسميا من الحكوماتا  معترف به، ألنه"الرسمية"الدينية 

من أجل بناء مجتمع ) إذا دعت الضرورة(ف نالعاستخدام وسائل دعاة ، وهم للحكام المسلمينالمعادين 

 دعمهما لمقاومة القوات يه المواقع النمطان منإال أن ثمة قضية واحدة يتفق عليها . مسلم تقي

 . األجنبية في العراق

 

   العام على الشبكة اإلسالمياالتجاه واقع م

 

مواقع الب" الرسمية"التي يديرها أفراد من المؤسسة الدينية على الشبكة المواقع اإلسالمية  وصفيمكن 

أنحاء العالم، مثل مختلف  في ةفوالمعرة  السنيالمرجعياتبعض لو .عامالتي تمثل االتجاه اإلسالمي ال

يعبرون فيها أساسا عن وجهات اإلنترنت شبكة ، مواقع على 14دة وسلمان العو13يوسف القرضاوي

فعلى سبيل . العالم اإلسالمييتأثر بها القضايا السياسية التي في  األمور الدينية، وأيضا فينظرهم 

واألطفال استهداف األبرياء كالنساء يحظر  اإلسالم  على الشبكة أن هالمثال، يقول العودة في موقع

في حد ال يشكل، الكفر ويرى أن . كفارالبين المسلمين و تدوركانت هناك حرب إذا حتى  ،وغيرهم

 . 15 أي شخص  لقتلسوغاًذاته، م

 

                                                 
، وسجن ثالث مرات في مصر في النصف األول من )مؤسس اإلخوان المسلمين( ولد القرضاوي في مصر، وآان في شبابه من أتباع حسن البنا 13

. ورغم عضويته في اإلخوان المسلمين، رفض القرضاوي عدة مرات تولي منصب قائد التنظيم. طه في النشاط اإلسالمي فيهاالقرن العشرين النخرا
وبعد انتقاله لإلقامة في قطر، عّين عميدا لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية فيها، آما آان رئيسا للمجلس المشرف على التعليم اإلسالمي في 

وقد عارض القرضاوي بوضوح العمليات االنتحارية في العراق أثناء زيارة له إلى .  رئيس المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوثالجزائر، وهو أيضا
 .  2004تموز /لندن في يوليو

إلسالمية في الرياض، التحق في أول األمر بكلية اللغة العربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود ا.  ولد العودة لعائلة سعودية غنية وتحظى باالحترام 14
أآمل دراسته في معهد جامعة البريدة، قبل أن . ولكنه سجل نفسه بعد عامين في آلية الشريعة في الجامعة نفسها وحصل على شهادته العلمية منها

 .ليةوحصل على شهادة الدآتوراة من هذه الك. ينتقل إلى قسم الشريعة من آلية أصول الدين في جامعة اإلمام محمد بن سعود
 : هذه المعلومات متاحة على الموقع التالي 15

http://www.islamtoday.com/show_detail_section.cfm?q_id=310&main_cat_id=15 (last visited 1 December, 
2007).  
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 إلى اشتباكات بين أهل السنة  بالتأكيددعوي في ما يتعلق بالعراق بأنه ال ،ألتباعهالعودة أيضاً يقول و

بل يجب الدعوة ، لكفارال تتعلق حتى با لمواجهاتاف ل الشيعة سواء في العراق أو أي مكان آخر،وأه

 موقفا واضحا ضد اتخذوا  أمثاله بأن العلماءالقولوعلى ذلك، يمكن  ".16إلى التفاهم والحوار المتبادل

ن بيانات اف ويصدر مواقناالمذكور ناالعالمنى يتبولكن، في الوقت نفسه، . العنف الطائفي في العراق

وقد أيد القرضاوي أثناء زيارته إلى . تثير غضب المسلمين ضد القوات األمريكية وحلفائها في العراق

فحتى وإن لم . لةال دتهكلماالختيار  وكان . "حق الشعب العراقي في مقاومة الغزو األجنبي": لندن

العراق ( الغزو األجنبي ألرض المسلمين والتقاليد اإلسالمية ترىالشريعة ، فإن "الجهاد"يستخدم كلمة 

القرضاوي إلى وجود عدوان الخطاب الذي يستخدمه يشير و .17 واضحا للجهادسوغاًم) في هذه الحالة

واجبهم " أن أتباعهفسيشعر  أم ال، جهاداذلك سمي أجنبي على أرض مسلمة، وبغض النظر عما إذا 

عن كتب العودة مقاالت عديدة ومن جانب آخر، ". المعتدين" ضد يينكفاح العراقدعم  هو "الديني

نشر في " الجزء الثاني: راقبعد العما " بعنوان عالم السعوديهذا الل وفي مقال. الوضع في العراق

أدعياء الحرية في الواليات المتحدة األمريكية يهاجمون " :ل كتب يقو،2003عام على الشبكة موقعه 
 ويتهمونه بالدموية والعنف واإلرهاب، بينما نحن نتحدى أن يكون -عليه الصالة والسالم-اإلسالم ونبيه 

 من المسلمين وغيرهم، يقاوم عدد القتلى في اليوم الواحد -صلى اهللا عليه وسلم-عدد القتلى في حياة النبي 

التصريحات  هذهمثل ول ."18.في هذه الحرب الظالمة، فضالً عن ما قبلها من الحروب وما قد يكون بعدها

حرب " نظرية وجود تعبر عن، إذ  المواقع أثر كبير على المسلمين في أنحاء العالمتلكتنشر على التي 

 التي تلك، حتى شكوىالهذه  ة لنقلالرئيسيالوسيلة على الشبكة ع أصبحت المواقوقد ؛ "اإلسالمعلى 

رجال ال يؤيد و.  ألنظمة عربية قريبة من الواليات المتحدة األمريكيةنوالتابع رجال الدينيشرف عليها 

فها الواليات نالدين هؤالء صراحة العمليات االنتحارية أو الجماعات الموجودة في العراق والتي تص

 إشارتهم ، ولكن) أو غيرهماالقاعدة أو الجيش اإلسالمي في العراقك" (ةاإلرهابي" بـ هاؤاوحلفالمتحدة 

تعزز موقع " المسلمين واإلسالمعلى العدوان "أو إلى " الغزو األجنبي للعراق"على مواقعهم إلى الدائمة 

ويمكن لكل من . لجماعات التي تقاتل القوات األجنبية في العراق لأولئك الذين يقدمون الدعم المعنوي

سلطات اإلنترنت، مدركين أن شبكة القرضاوي والعودة التعبير عن وجهات النظر هذه بحرية على 

موقعيهما إتاحة إلى نظرا عالوة على ذلك وو. خطبهما الدينيةب تتابع عن كثالبلدان التي يقيمان فيها 

مكن كان من المإلى عدد من المسلمين يفوق كثيرا العدد الذي تصل أفكارهما  اإلنجليزية، فإن باللغة

 اتصال من قبل هؤالء ةكوسيلتستخدم اإلنترنت شبكة ف .المحليةالدينية الوصول إليه من خالل الخطب 

 .الحكومية الصارمةيود من القفالت م من مخاطبة المسلمين في جميع أنحاء العالم واإلمكنهتوالعلماء، 
                                                 

 .لسابق المصدر ا 16
وقاتلوا في سبيل : "على سبيل المثال. بسبب العدوان" الكفار" يمكن االستشهاد بعدد من اآليات القرآنية التي تسّوغ صراحة الصراع المسلح ضد  17

 ).190سورة البقرة، اآلية رقم ". (اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهللا ال يحب المعتدين
 : ع التالي هذا المقال متاح على الموق 18

http://www.islamtoday.net/pen/show_articles_content.cfm?id=64&catid=38&artid=2109 
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أشخاص ،  وحده 2006في عام الموقع زار  ، islamonline.net موقع إسالم أون الين، يذكروكما 

  .19 فيه مليون صفحة159  واطلعوا على بلدا213من 

 

 ت المسلمة المعارضة للحكوماعلى الشبكة المواقع اإلسالمية 

 

، "األصوليين"ـب نعتونين وديني يشرف عليها علماء  على الشبكة آخر من المواقع اإلسالميةنوعهناك 

هؤالء العلماء نقول عن نحن ف.  من هذا القبيلاألخرىالمسميات ، وكل "المتطرفين"أو " الراديكاليين"أو 

ث يعتقدون أن تلك الحكومات ال في السلطة، حيالموجودة للحكومات المسلمة  بشدة نومعارضأنهم 

أي في ال نزاع عليه  أمرالشريعة اإلسالمية تطبيقا كامال، وهم يرون أن تطبيقهما أو تطبق القرآن 

للهجمات العنيفة الموجهة ضد هذه الحكومات المسلمة كما أعلنوا أيضا تأييدهم . مجتمع مسلم تقي

 مثل الكويتي حامد بعض هؤالء العلماء،ويشرف ). شكل رئيسيالواليات المتحدة ب(وحلفائها األجانب 

يعبرون فيها بحرية عن دعمهم للمتمردين العراقيين المسلحين واسعة االنتشار على مواقع  ،20ليالع

من الهائل عدد الفي  شعبية هذه المواقع ظهروت. وكفاحهم ضد القوات التي تقودها الواليات المتحدة

 موقعال، الذي يدير العلييكرر و. 21ن مسلمين في جميع أنحاء العالمهؤالء العلماء ملوجه التي تألسئلة ا

بأن هناك مؤامرة بين الشيعة والواليات المتحدة لقمع   net.alali-h.www  : على الشبكةالتالي

ي العراق، ويدعو مرتكبي ف" جاهدينالم"ويطالب جميع المسلمين بتأييد . السنيينالعراقيين السكان 

 افي موقعه عدد" خزانة الفتاوى"شمل ت و". اإلسالميقاتلم"و" الشهداء"العمليات االنتحارية في العراق بـ

بيان "بعنوان في فتواه األخيرة " المجاهدين في العراق"ويشير العلي إلى .  من األحكام الدينيةاكبير

يخاطبهم ، و)"2007أيلول /سبتمبر ( هـ1428ن اوالمجاهدين بمناسبة شهر رمضألمة اإلسالمية ل

ال عن أمته لئ  بالحق، دفاعااداألعظم، مجاهإلى كل مسلم حر يقف اليوم موقف الشرف " :قائال
المدينة المنورة بجامعة اإلسالمية ال (تمدة يحمل شهادات دينية معاوبوصفه عالم ."تستعبدها قوى الظلم

 دعما دينيا يضفي لتمرد السني المسلح في العراقلحامد العلي تأييد فإن ، )في المملكة العربية السعودية

 . إضافي من المسلمينيدعم شعب جذبفي يساعد لهذه الجماعات 

 

                                                 
 : هذه المعلومات متاحة على الموقع التالي 19

http://www.islamonline.net/english/mediakit/Index.shtml (last visited  26 November 2007).  
 2001 حتى 1998آان في الفترة من . ، وتخرج من جامعة المدينة في المملكة العربية السعودية1940 ولد حامد العلي في الكويت حوالي عام  20

وقد أعلن ". متطرفة وخطيرة"في الكويت بوصفها أمين عام الحرآة السلفية العلمية في الكويت، وهي الحرآة التي تنتقدها أحزاب إسالمية أخرى 
أن الحرآة السلفية العلمية ) التي تعد الجبهة السياسية لإلخوان المسلمين في الكويت وأآبر قوة سياسية سنية(أمين عام الحرآة الدستورية اإلسالمية 

 ."موازية للوهابيين وطالبان"
فحات، ومن المستحيل معرفة عدد الفتاوى المتاحة على وجه التحديد، ولكن هناك عدة مئات في موقع العلي عشرات الص" خزانة الفتاوى" تحتل  21

 . أسئلة مباشرة موجهة إلى العليىوحدها، وأغلبها ردود عل" خزانة الفتاوى"من الفتاوى موجودة في 
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 عندما يتعلق األمر بالوضع سيما، ال"الهامشيين" أو "ثانويينال"العلماء العلي بكال يمكن وصف علماء و

معارضة شبه جماعية في ولّد  2003آذار /دة في مارسحتفالهجوم الذي قادته الواليات الم. في العراق

 الحرب غير عادلة وتخدم  هذهأنحاء العالم أنمختلف غالبية المسلمين في ورأت . العالم اإلسالمي

لم تكن قادرة على التعبير عن " الرسمية"المؤسسة الدينية ولئن . 22ية للواليات المتحدةالنفطالمصالح 

 الحكومات همارستألنشطة األمريكية في العراق بسبب الضغط الذي  لإدانتها الصريحة والشديدة

يتكلمون علماء  إلحباطه في كلمات ىصد كثير من المسلمين  وجدالمحلية الحليفة للواليات المتحدة،

األزمات بين العالمين مختلف بسبب  اليوم القاعدة الشعبية لهؤالء العلماء وتتنامى. مثل العليبصراحة 

 اإلسالمية فيهذه المواقع  نشاط غير أن. العراق وفلسطينفي وأبرزها ما يجري سالمي، الغربي واإل

  ويشاركون فيدعم التمرد السني في العراق ليس له على المسلمين الذين يزورون هذه المواقع

على ني ميداال" دليلال"ويرجع ذلك إلى االفتقار إلى . يةلمواقع الجهادا األثر نفسه الذي تملكه منتدياتها

وهذا . يةلعمليات الجهادلالفيديو صور من خالل ، السيما "مظفر " على نحو بالفعلأن الجهاد يشن

 . اإلسالميةالمواقع عن على الشبكة  يةمواقع الجهادهو الذي يميز الالعنصر 

 

 على شبكة اإلنترنت يةالجهاد مواقعال

 

ووفقا لما يقوله . أيلول/شر من سبتمبرتطورا كبيرا بعد الحادي عية مواقع الجهادتطورت ظاهرة ال

 اتديرهموقعا 15عن أكثر  1998في عام لم تحص ية األمريكية وزارة الخارجبأن ، "غابرييل وايمان"

هذه عدد بينما وصل ، "إرهابية"اسم جماعات ب  من قبل حكومة الواليات المتحدةتوصفجماعات 

في مرحلة ما بعد و .23رهابيةاإلشطة ناأل يؤيد  موقع4000أكثر من إلى  2005عام المواقع 

 .، أصبحت العراق موضوع المناقشة الرئيسي على هذه المواقع2003آذار /مارس

 

   على شبكة اإلنترنتيةهادلجامواقع التعبئة بالصور التي تمارسها ال

 
على جوانب ات لمواكب عسكرية أمريكية تعرض تفجيرمنتديات محمية على يوميا شرائط فيديو  تنشر

نشطاء الجهاد، وحتى مواجهات مباشرة بين القوات المسلحة األمريكية ل ات، وتدريبطرقال

جهاد ضد  لجماعات الهذه المواقع ليس عرض العمليات العسكريةالقصد من غير أن  .24والجهاديين
                                                 

، البرنامج المتعلق World Public Opinion، "الرأي العام للمسلمين حول سياسة الواليات المتحدة، الهجمات ضد المدنيين والقاعدة " 22
 . 2007نيسان / أبريل24باالتجاهات الخاصة بالسياسات الدولية بجامعة ميريالند، ميريالند، 

23 " Gabriel Weimann, Terror on the Internet: The New arena, the New Challenges, United Institute of Peace 
Press, Washington D.C., 2006, p.15 

 أآبر تنظيم سني مقاتل في العراق، وتعد أيديولوجيتها مزيجا  لها وُيعتقد أن هذه الجماعة.  الجيش اإلسالمي في العراق نشيط جدا في هذا المجال 24
ن شرائط الفيديو وقد وضع الجيش اإلسالمي في العراق عديدا م. من اإلسالمية والقومية، حيث تتكون الجماعة من عديد من البعثيين السابقين

 .القصيرة على مواقع جهادية مختلفة تعرض األنشطة العسكرية للجماعة ضد القوات األجنبية في العراق
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إثارة الهادفة فقط إلى فيديو أفالم الكثير من عرض القوات األجنبية في العراق فحسب، بل أيضا 

 الموقع أطلق على سبيل المثال، ،2006 تشرين الثاني/ففي نوفمبر.  العالمرجاءلمسلمين في أغضب ا

)  هو الذي صورهالجيش اإلسالمي في العراقأن زعم ( شريط فيديو uk.org.tajdeed.www يالجهاد

كما . قذيفة تضرب المسجد وتدمره بالكامللشريط ايبين و. ضواحي بغدادلغارة جوية على مسجد في 

ضروري للقوة على يد الجنود الوغير المفرط ستخدام االشرائط فيديو تبين للغرض نفسه، عرض، تُ

سكان العراق  معاناة هتسببنظرا لما  و).ومنهم النساء واألطفال(عراقيين مدنيين  ضد األمريكيين

في صدور كبيراً ا  أثرصورهذه التترك  اإلسالمي، في العالممن إحباط اليومية بسبب الحرب 

الجاري على العراق ن العدوان يقولون إالذين  قوية للجهاديين جا هذه المعاناة حجوفروت. المسلمين

إضافيا شعبياً  دعما يحشدون، وهم بذلك " اإلسالم والمسلمينضدحرب  "هوبقيادة الواليات المتحدة 

أفالم الفيديو هذه فقط تتاح  و. أجنبيحتاللال" مقاومة"ظر إليه بوصفه نالذي يللتمرد العراقي السني 

المعروفة وال في  ةتقليديالألن من المنطقي أال تنقل في وسائل اإلعالم ،  على الشبكةعلى مواقع الجهاد

 ".ميدانيةال"العمليات مما تركز على أمور دينية أكثر تركز على التي المواقع اإلسالمية 

 

  ميدانية لعمليات أفالم الفيديونقلها تالتي  جهادية الرسائلال

 

ا  وتلك التي يمكن اإلشارة إليه، على الشبكة"يديولوجية األمواقع الجهاد"لم يعد من الشائع التمييز بين 

إذ تنشط . )ميدانيةلعمليات أي التي تعرض فقط أفالم فيديو " (رامبو"بمواقع التصويرية ناحية المن 

في لتمرد السني عمليات افاعلية لالدعاية  و، من ناحيةيلجهادااب نشر الخط مجالي فيمواقع الجهاد 

 ،25العنفالذي يلجأ إلى  دالجهاتشيد بتاوى فقراءة فبينما تتيح هذه المواقع :  من ناحية أخرىالعراق

ال تعرضها دائماً في عمليات عسكرية قام بها جهاديون ، ولفيديو تعرض ايضاً باستمرار أفالم 

و أن نشر نظريات  وه أدرك المشرفون على هذه المواقع عنصرا جوهريالقد.  محميةالنتديات ملا

خالل ف.  تطبيقها على أرض الواقعإمكانيةعلى " دليال"بالصور وإيضاحات يتطلب بالضرورة " الجهاد"

 كانت مواقع الجهاد تنشر على سبيل المثال، تشرين األول،/ وحتى أواخر أكتوبر2006صيف 

خالل هذه أمريكي جندي  600 بغداد قيل أنه قتل أكثر من  منقناصوهو " جوبا" عن اأخبارستمرار با

على يتزايد النشاط  كان، "جوبا"عن فيديو صور عرض فيها تكانت في كل مرة و. الفترة القصيرة

شاهدة لمفقط )  مشاركا50بعض المنتديات استضافت أكثر من (الموقع  كثيرونيدخل ف :منتديات الجهاد

 24في  com.sos-minbar.wwwاستضاف الموقع الجهادي و. الجديدة لقناصهم المفضل" اإلنجازات"

قتل، وفقا للموقع، مدحا عظيما حيث قيل أنه  "جوبا"يمتدح منتدى كبيرا  2006تشرين األول /أكتوبر

كشف  دونبعرض الموقع صورا للقناص، و. 2006تموز /وليو جنديا أمريكيا في العراق منذ ي668
                                                 

 . أعاله22 آثيرا ما يجري االستشهاد بحامد العلي على هذه المواقع؛ انظر الحاشية رقم  25
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الفيديو الصور  سلسلة من تكما عرض. إلى األمة اإلسالمية ويعد بندقيتهرسالة وهو يكتب وجهه، 

تطالب بيانات وصدرت . قتلهم بندقية القناصأن تجنود أمريكيين يتجولون في أنحاء بغداد قبل ل

أحرز نجاحات " جوبا"رى تطلب مساندة جوبا مؤكدة  أن وأخ ، اماليالجهاد دعم اإلسراع في 

وفقا و.  ما الذي كان سيفعله بالصليبيين؟، بندقية جديدةفكيف لو امتلك.  بندقية قنص قديمةهباستخدام

أفالم أكثر : " فإن،"تاون جيمس"مؤسسة في اإلرهاب مكافحة خبير في ال، 26كيرالما يقوله عبد الحميد ب

 االسم المستعارقناص بغداد الذي يحمل  الفيديو لافيلم  في الوقت الراهن همالية ية فعالجهادالدعاية ا

 .27"جوبا"

 

  نقل خطب الجهادفي  شبكة اإلنترنت مزايا 

 

، حتى تلك من الرئيسيةعالم اإلوسائل ما تقدمه تفوق اإلنترنت مزايا لمؤيدي الجهاد المسلح شبكة توفر 

تعمل وسائل : فأوال.  خطب أسامة بن الدن أو أيمن الظواهريي بث تتردد فالالجزيرة التي قناة أمثال 

إذ تستمر مثل هذه (بكاملها وفقا لجدول زمني محدد ال يسمح ببث رسائل الجهاد المعروفة عالم اإل

الجزيرة، التي يملكها األمير قناة فضال عن ذلك، فإن ).  دقيقة30 أكثر من أغلب األحيانالرسائل في 

في هذا الشأن، اتهامات صدرت، و. تهديدا للحكومةيمكن أن تشكل بث رسائل يع تستطالقطري، ال 

. الخاصة بطرقة تكون األكثر توافقاً مع غاياتها رسائل البأن الجزيرة تبث تقول  يينالجهادباسم 

، وجه 2007تشرين األول / أكتوبر22 في تي بثت ألسامة بن الدن الةالصوتيالرسالة وباإلشارة إلى 

 : يةمواقع الجهادالالجزيرة على أحد إلى قناة لتالي النقد ا

 

رسالته عن كيف حرفوا وخطاب شيخنا أسامة بن الدن، حفظه اهللا، تالعبت الجزيرة برأينا كيف "

بلطجية الوالمدافعين عن المنافقين ولقد اختار مديرو الجزيرة تأييد الصليبيين، (...). معناها األصلي 

الخطاب يبدو كما لو كان تجعل  عرض مديرو الجزيرة حقائق مغلوطة (...).والخونة في العراق 

حدث ذلك كما لو كان الخطاب يقر بأخطاء الجماعة، . خوة واألبناء في تنظيم القاعدةيركز فقط على اإل

 يينخبراء اإلعالمالنطالب بشدة جميع الصحفيين، و (...).  تجاههاوالءهموجهادهم ينكر كما لو كان 

التمسك بمبدأ الحياد بنشر ب ،الموجهة باللغة العربية السيما ،ئيات ووسائل اإلعالم الجديدةوشبكات الفضا

أال كما نطلب من مؤيدينا والمتعاطفين معنا الصبر والحذر، و(...).  دون حذف وجهتكما رسائل ال

 .28"غير مضمونها وفقا ألهوائهمن مصدر موثوق به ال ي البيانات اإلعالمية ما لم تأت يقبلوا

                                                 
 .مقر عمله في  األردن. ألزمات، والمفاوضات  بشأن رهائن  اإلرهابيين عبد الحميد باآير خبير االستخبارات في مكافحة اإلرهاب ، وإدارة ا 26

27  Abdul Hameed Bakier, "Islamist websites succeed in recruiting Muslims for jihad", Jamestown Foundation, 
28 November 2006 . 

 . 2007تشرين الثاني / نوفمبر5، في com.sos-minbar.www  وجدت هذه المعلومات على المنتديات المحمية لموقع 28 
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شريط الفيديو أو الشريط اإلنترنت، حيث ال يهم الوقت الذي يستغرقه شبكة وال توجد هذه القيود على 

لكلمات " المعنى الحقيقي"فهم  مما يتيح لمن يشاهدها ،تبث مواقع الجهاد الرسالة الكاملةو . الصوتي

   . المجاهدين

 

 الشبكةعلى  يةمواقع الجهادالأهداف 

 

الغاية النهائية دراسة البد من لتمرد العراقي السني، بالنسبة إلى ااإلنترنت شبكة أهمية تماما لكي نفهم 

 مجموعات في التقارير اإلعالمية أو غيرها من تحليالتو يقال في مناسبات مختلفة. لمواقع الجهاد

ووفقا . تطوعين للقتال في العراقن مواقع الجهاد نجحت في تجنيد عدد كبير من الم إالبحث والتفكير

شبكة نائب مساعد وزير الدفاع األمريكي، تستخدم شبكات مثل القاعدة " مايكل دوران"لما يقوله 

 .29 وجمع األموالغراض تنظيمية مختلفة، منها التجنيدألاإلنترنت 

 

  التجنيد

 

تشير ، "القاعدة في العراق" به الذي تقومعندما تذكر التقارير التجنيد ف. نحن ال نتبنى وجهة النظر هذه

 تنظيم القاعدة في بالد وأ(البلد هذا  بصفوف القاعدة في يلتحقونالمقاتلين غير العراقيين الذين عادة إلى 

خاصة تجنيد، مثل هذا ال، فإن  ميدانياًأن القاعدة ال تزال جماعة نشطةافترضنا حتى لو و). الرافدين

" جماعة" الذي تخضع فيهقت الو، في وبالفعل  .احية األمنيةعن طريق اإلنترنت، ال يعقل من الن

بسالمتهم أو سالمة عملياتهم من " هاؤزعما"لن يجازف ، مراقبة شديدةل القاعدة في جميع أنحاء العالم

 األمنية، السيما األجهزةتحاول و. كهم في مواقع اإلنترنتاخالل تجنيد مجاهدين على أساس اشتر

تنشر هذه المواقع و. جماعات الجهاد، وهذه الجماعات تعي ذلك تماماختراق جاهدة الالغربية منها، 

كانت تتكون ، 30عندما ظهرت القاعدة في أواخر الثمانينياتف". مراقبة" بأن المنتديات كثيرةتحذيرات 

شديد فيها كان التجنيد و. ضد االحتالل السوفييتيفي أفغانستان جهاد المشاركين في القدامى من 

عالقات شخصية قوية مع محاربي  على أساس يجري، وكان التحاق المجاهدين بالشبكة ئيةاالنتقا

الشخص دوافع على فقط تجنيد يقوم اللم يكن و. .. إلخ،ضمانات قبائليةوروابط أسرية و القدامىالقاعدة 

 مسلمين غير في قبول الحذرشديدة كانت جماعات الجهاد العراقية كما . الجهادمساندة عالنه وإ
                                                 
29  Michael S. Doran, untitled statement, Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, US 
Senate, 3 May 2007   

المنّظر الرئيسي للجهاد األفغاني في (الذي أسسه عبداهللا عزام ومقره في بيشاور )  للمجاهدين(عتقد أن القاعدة انبثقت عن مكتب الخدمات  ي 30
 : انظر. 1998للمرة األولى لوصف أتباع بن الدن الجهاديين في تقرير لوزارة الخارجية األمريكية عام " القاعدة"وقد استخدم تعبير ). الثمانينيات

Jason Burke, Al-Qaeda: Casting a Shadow of Terror, I.B. Tauris, London, 2003, 292 pages 
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  كونهمفيوتشتبه القتال في العراق، الراغبين في  الغربي ومعروفين، السيما أولئك المستقرين في العالم

 تسعى جماعات ةكبيرمخاطر التجنيد من خالل اإلنترنت ويحمل . عمالء يعملون الستخبارات أجنبية

 المواجهة  استراتيجياتأ منجزء ال يتجزتستخدم كاإلنترنت إال أن شبكة . الجهاد في العراق إلى تجنبه

 . هذه الجماعاتالتي تتبعها

 

   إعالمية للجماعات المسلحة المتمردة في العراققنواتبوصفها   على الشبكةيةمواقع الجهادال

 

 لنقلباعتبارها قنوات مواقع الجهاد ) كل مكانفي و(تستخدم الجماعات المسلحة المتمردة في العراق 

ما بشكل  فهي . الوحيدة للتواصل مع العالم الخارجياوسيلتهتمثل  اإلنترنت ذلك أن شبكة، كفاحها

. للتواصل مع المسلمين في أنحاء العالم ، رقابةيتعرض ألقل قدر من الالذي ،  اإلعالميامنفذه

حشد التأييد الشعبي من أجل عسكرية لجماعات الجهاد " إنجازات"وتعرض أفالم الفيديو التي تصور 

كسب التأييد من بهدف والتقارير عالم اإلوسائل مختلف كما يقال في  وليس ،للتمرد العراقي السني

باإلضافة إلى الدعم الشعبي وتسعى الجماعات المتمردة،  .وانتحاريين مستقبليينخالل تجنيد مجاهدين 

فيديو صور التستضيف اإلنترنت شبكة وحيث إن . يةل المااتالمعون  علىلإلى الحصو، "المعنوي"

ضعف جيش الواليات المتحدة في ويظهر فيها صحفية بشكل يومي البيانات ال أو صوتيةالشرائط الو

  تشكلمواقع الجهادفإن ماعات المتمردة في العراق، لج ااتشنهمواجهة حرب من نمط حرب العصابات 

 . محددة راتيجيةاست شواغل معالتي تتماشى  في سياساتها اإلعالميةهذه الجماعات الرئيسي ل" سالحال"

 

  حرب غير متكافئةفي  ميزان القوى عديلت

 

 تكون فيه جماعات الجهاد قادرة موازهو خلق عالم على الشبكة إن الهدف الرئيسي من مواقع الجهاد 

على جبهتين عادة تشن الحروب و. العالم اإلسالمي مع ،من خالل وسيلة آمنة نسبيا، على التواصل

 السنة في العراق، نمجاهدوالوقد سعى . الدعايةمات و ومجال المعلو،أرض المعركة: رئيسيتين هما

فاستخدام . القوى في النزاعتعديل ميزان جيدا التفوق العسكري للواليات المتحدة، إلى يدركون وهم 

ن التمرد السني من ، قد مكّاالرد عليهالجيش األمريكي التقليدي  يصعب على الذيحرب العصابات، 

أي تطبيع كذلك  األمن في العراق والمحافظة عليه، لدعمأي خطط يل تعطتخريب جهود إعادة البناء و

 . ما بعد صداملمرحلة للعملية السياسية 

 

" معركة"إلى كما يبدو في الظاهر ل النزاع غير المتكافئ اإلنترنت هو ما حوشبكة استخدام إال أن 

لى إالوصول لديها فرصة يس ، فلفي الخفاء،   طبيعتها، بحكم تعملن جماعات الجهادوحيث إ. متكافئة
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أما . رقابة على معظم رسائلها، في جميع األحوال،  بالتأكيدستفرضالتي و لرئيسية اوسائل اإلعالم

 واسع لم وعلى نطاق ،والرسائل بسرعةالمعلومات نشر لهذه الجماعات إمكانية فتوفر مواقع اإلنترنت 

 .ترنت قبل عصر اإلن بلوغهتكن غير الدول القوية بقادرة على

 

فباإلضافة إلى  .برىكأخرى العالم ميزة في مختلف أنحاء شر الرسائل على هذه المواقع نكما يحقق 

كفاح مع  متعاطفلكل مسلم في العالم أيضا ، تتيح مواقع الجهاد النجاحات العسكرية للجماعات" إثبات"

معظم فإن ،  يظنما قدوعلى عكس وبالفعل  .بأنه جزء من الجهاد الشعورالعراق في التمرد السني 

نستطيع القول بدون   أننايرها وال تشرف عليها الجماعات السنية العراقية، حتى لومواقع الجهاد ال تد

هناك عدة مئات من المواقع يديرها أفراد ف .روابط مع التمردأقامت  بعض المواقع قد أنمجازفة 

في عصر اإلنترنت، و. تمردا عراقيا واحدامولو دون أن يقابلوا بربما وفي العراق، " الجهاد"يؤيدون 

المساعدة ومن خالل . يقاتل القوات األجنبيةالذي جهادي يملكها الاألهمية نفسها التي بهؤالء يتمتع 

مواقع وراء يقفون  يقدم حقاً الذين الصوتية لهذه الجماعات،البيانات الفيديو أو صور  في نشر حثيثةال

  : التاليتينطريقتينالبوذلك  الجماعات  هذهكفاح في كبرىالجهاد مساهمة 

 

المواقع باستمرار تغلق ن األجهزة األمنية أإلى فنظرا . من وصول الرسالة إلى المسلمينالتأكد : أوال

، فإن توزيع الرسائل اآلتية من العراق إلى أكبر عدد من المنتديات يةمواقع جهادتشتبه في أنها التي 

أظهر المشرفون على مواقع الجهاد ، لسياقفي هذا او.  أكثر صعوبةزةهذه األجهيجعل عمل والمواقع 

بعد فترة (فعندما يغلق موقع من مواقع الجهاد، غالبا ما يظهر من جديد .  في التكيفمهارات مذهلة

إذا لم يستخدم مديرو المواقع و. آخرمقدم خدمات تحت عنوان آخر أو من خالل ) من الزمنمتفاوتة 

في جميع األحوال " مواد الجهاد"تظل و. ر موقع جهادي آخر إلى العنوان الجديدالعنوان نفسه، يشي

 .هذه المواقع يعملون وراء جهاديينبفضل اإلنترنت، شبكة على دائماً متاحة 

 

 الجهادل امثاإلبقاء على  يفه صراع الدائر في العراقفي اللهذه المواقع  الكبرى الثانية ةمساهمالأما 

في نفا، تنشر هذه المواقع معلومات معينة بهدف واحد هو إثارة الغضب واإلحباط كما ذكرنا آو .احي

فال تزال تسمع في . المجالقوية في هذا تبقى قضية  العراق بوحر. قلوب المسلمين في أنحاء العالم

تعرض مواقع و. ام وغيره31ديةوأرجاء العالم اإلسالمي أصداء فضائح مثل أبو غريب، ومذبحة المحم

مدنيين وغيرها من الفظائع التي ترتكب ضد من هذا النوع تقارير عن فضائح  يوميا تقريبا الجهاد

 الجماعات العراقية السنية المحلية، السيما من حيث الدعم المالي، يستفيد ذلكوبينما يساعد . عراقيين
                                                 

وقتلت على يد أربعة جنود أمريكيين، بينما أطلقت النار على والديها وأختها )  عاما14(، اغتصبت عبير قاسم الجنابي 2006آذار / مارس12 في  31
وقد أدانت المحاآم األمريكية الجنود األربعة . نوب بغداد آيلومترا ج20وقع الهجوم في المحمودية، الواقعة إلى حوالي . في حجرة أخرى في منزلهم

 . سنوات110وتلقوا أحكاما بالسجن وصلت إلى 
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ويؤدي  .اهرييؤيدون فكرة الجهاد الدولي األوسع مثل أيمن الظوالذين فراد األمن هذا النشاط أيضا 

من المسلمين قاعدة تشكيل  ي إلى لجهاداخطاب تكرار الو" اإلسالمعلى الحرب "نظرية ب التذكير الدائم 

قرر وقد ي. جانباأل" معتدينال"أن واجبهم الديني هو الدفاع عن أمتهم ضد يشعرون  الذين ينضباالغ

عاجزة عن الدفاع  رونهايلمتحدة للواليات اتنفيذ هجمات عنيفة، إما ضد أنظمة عربية حليفة بعضهم 

 أو ضد قوى غربية متهمة بالتسبب في معاناة ،)مكان آخر في أي وأفي العراق (ن ميعن المسل

 على صعيد القاعدةصالت بدون وبكخاليا مستقلة، سيتحركون هؤالء األفراد ولكن . للمسلمين

ال فحتى يومنا هذا : ذلكلى عجيدا مثاال  في مدريد 2004آذار / مارس11 هجمات قدموت. العمليات

أن إذ  اً،، ولكن يبدو هدفهم واضح"القاعدة"يربط بين مقترفي هذا الهجوم اإلرهابي وثابت يوجد دليل 

 ، بسبب الوضع في العراقالذين يشعرون باإلحباط الجهاد العالمي وبنظرية المتأثرين  الهجوميمنفذ

سباني الحاكم في زم الحزب اإل هبعد الهجوم بعدة أيامو .سبانيا لتورطها في هذا البلدإ" معاقبة"أرادوا 

 هؤالء األفراد  دفعتيديولوجية التيإن األ. سبانيا في العراقإ هجهاتتنسياسة التي ال تاالنتخابات وتغير

 تنشرها مواقع الجهاد على نطاق واسع قتل جماعي هي األيديولوجية نفسها التي  عمليةارتكابإلى 

 .تقريبارقابة أية بدون و ،بفضل شبكة اإلنترنت
 

 على شبكة اإلنترنتالجمهور المحدد الذي تستهدفه مواقع الجهاد 

 

من القادمة في نشر وعرض األخبار تشارك بصورة نشطة على الشبكة بارزان لمواقع مثاالن هناك 

 .توضيح نوعية الجماهير المستهدفةليصلحان " جبهات الجهاد"العراق وغيرها من 

 

  العربيةلمسلمين المتحدثين باللغة ا توجه إلى تالمواقع التي

 

ينطلق من المملكة المتحدة الذي ، uk.org.tajdeed.wwwهو على شبكة اإلنترنت الموقع األول 

آخر أخبار ر ينشوهو ". التجديد اإلسالمي"واالسم الرسمي للموقع هو . اللغة العربية فقطوتستخدم فيه 

 أخرى، مثل أفغانستان "جبهات جهاد"، ولكن له أيضا روابط وثيقة مع  في العراقالسنيالتمرد 

 .32لتيار الوهابي المنتمين لن  المسلمون الذين يشاركون في منتدياته متبرويع. والسودان والصومال

 

                                                 
محمد بن عبد الوهاب في القرن الثامن عشر الحرآة الوهابية  التي تعتبر تيارًا  محافظًا في  اإلسالم هو أيضا المذهب اإلسالمي   أسس 32
و تدعو الوهابية إلى التطبيق الصارم للشريعة ومبادئ القرآن باعتبارها عناصر غير قابلة للنقاش من أجل ..ةفي المملكة العربية السعودي" الرسمي"

في اإلسالم، وتؤمن بأن اإلسالم الحق هو الذي آان ) بوصفه بدعة(وهي قريبة من الفكر السلفي، حيث إنها ترفض التجديد . إنشاء مجتمع مسلم
 . م والصحابةيمارسه السلف، أي الرسول الكري
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نقد النظم العربية،  لمنبرهو الموقع  و.33سعريوالشخص الذي يقف وراء هذا الموقع هو محمد الم

على هذا  ويمكن أن نجد .، مع تركيز خاص على المملكة العربية السعودية"نومرتد"أن حكامها  حقيقةو

 يعرض هدم اً والذيبقا س من أفالم الفيديو عن التمرد العراقي ، مثل الفيلم الذي ذكرناهعديدال الموقع

الموقع، بين أعضاء  دورتمناقشة صغيرة  صوتيتسجيل فيديو أو فيلم كل تتبع و. مسجد في العراق

 عالم اإلسالميفي اللوضع العام تحليالً لالكبار األعضاء  بعض يقدمو. جري فيها الدعوة إلى الجهادت

، وأيضا على " الصهيونيالصليبي"في معاناة المسلمين على التحالف ويلقون باللوم . في هذه المناقشات

باللغة العربية هو أن الموقع إلى ونظرا . مر بالدفاع عن شعوبهاعجز األنظمة المسلمة عندما يتعلق األ

 الشرق ومسلم  الشرق األوسط، فالجمهور المستهدف هو أساسا فيلحكوماتل الذعانقدا ويتضمن 

لى إباإلضافة  ).مكان آخرفي  ميعيشون في الشرق األوسط أأكانوا سواء ( بالعربية نوالناطقاألوسط 

ه  من المواد المناهضة للشيعة ، فمن الواضح أناً كبيراًعددنشر بر هذا الموقع تإلى أن منانظرا وذلك، 

 .جذب المسلمين السنةيهدف إلى 

 

  الغربيالعالم  في  المهاجرينالمسلمين توجه إلىالمواقع التي ت

 

المسلمين الذين يعيشون في أجزاء فقط  تستهدف  على الشبكةية مواقع جهاد، من جهة أخرى،كلهنا 

تستخدم الذي  com.sos-minbar.wwwموقع اإللكترونية ومن أمثلة هذه المواقع . دة من الغربمحد

الموقع بشكل رئيسي يناشد لذلك . على شؤون شمال أفريقيابشكل خاص اللغة الفرنسية فقط ويركز فيه 

، 34ددير الموقع مليكة العرووت. الفرنسيةيتحدثون  وةيقيشمال أفرأصول ذوي لمسلمين األوروبيين من ا

 فيه أن هناك ادعتو.  الصحفيون في العراقيقتللماذا فيه منتديات تشرح ال أحدالتي كتبت بيانا في 

، أو أنهم قتلوا على يد القوات مبارك قتلهم جواسيس، ولهذا نهم أإما  :لذلكفقط ن ياثنن يتفسير

فإن المجاهدين في العراق ين، تالحاللتا في كو. الكشف عنها يمكن للصحفيين التي ترتعب مماألمريكية 

الكالم الكثير من ويعرض الموقع . ، وهم ال يقومون بأي شيء يتعارض مع قواعد اإلسالمال يالمون 

 على الموقعهذا تشديد خاص في ولكن على عكس الموقع الذي يشرف عليه المسعري، ال المماثل، 

 المسلمين خاصة يخاطب أوال و"minbar"موقع ولما كان .  الجهاد العالميسوغ التي تالحجج الدينية

ر ث الجهاد العالمي تركز أكسويغالمستخدمة لتالحجج فإن ، ةالناطقين بالفرنسية من أصول شمال أفريقي

                                                 
 محمد المسعري عالم سعودي معروف يعيش خارج وطنه بسبب معارضته للنظام السعودي، وهو رئيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية في  33

وتعد .  في المملكة السعودية وتتكون في غالبيتها من أآاديميين ورجال دين مسلمين أقل بروزًا1992المملكة العربية السعودية، التي تأسست عام 
الجماعة نفسها جماعة ضغط من أجل اإلصالح السلمي وتقدم حقوق اإلنسان في المملكة العربية السعودية، ولكنها تحرض أيضا ضد ما تراه فسادا 

 وال يزال . بعد أن تعرضت لقمع الحكومة1994ونقلت الجماعة مقرها الرئيسي إلى لندن في عام . سياسيا في الحكومة السعودية والعائلة الحاآمة
 .محمد المسعري يعيش في لندن

، وعاشت في بلجيكا حيث تزوجت من دحمان عبد الستار 1959عام ) المغرب(ولدت في طنجة .  مليكة العرود ليست غريبة على دوائر الجهاد 34
 11، قبل يومين من هجمات 2001ول أيل/وزوجها هو أحد الشخصين اللذين أدعيا أنهما صحافيان وقتال أحمد شاه مسعود في سبتمبر. 1999في عام 
 .أيلول/سبتمبر
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لة، لطبقة العامإلى اكثير منهم الللمسلمين في أوروبا، حيث ينتمي المتدني على الوضع االجتماعي 

. المجتمع األوروبيبأنهم مهمشون من جانب  ونيشعر ولهذا ،"المغلقة"الضواحي   أحياءويعيشون في

. هم بسبب هويتهم اإلسالميةنبذة تأن الحكومات األوروبيلهذا الوضع هو الموقع الذي يقدمه ر يفسالتو

اناة النساء مععة عن مفجأفالم فيديو من العراق تحمل صورا باستمرار إضافة إلى ذلك، يعرض الموقع 

 ".اإلسالمعلى الحرب " نظرية دعم غضب المسلمين وياألمر الذي يثير بالتأكيد واألطفال العراقيين، 

 

  ةتماخال

 

وكأنها العالم مختلف أنحاء في  اإلسالمية األمة، جعلت  استخدامها اليوميمن خاللاإلنترنت إن شبكة 

لم تعد المسافات و .  كل األشياء تبدو في متناول اليد، بمعنى أنواحدةال قريةتعيش في ما يشبه ال

تتعرض بأنها  اليوم" القرية"هذه وتُصور . رافية عائقا كبيرا أمام االتصاالت وتبادل المعلوماتغالج

ويغذي هذه ، " اإلسالمعلىحرب "االتهامات بوجود اإللكترونية العديد من المواقع في تنتشر و. للهجوم

 هذهتستثمر مواقع الجهاد اإلحباط الذي تسببه و ).السيما في العراق( الفضائح منكبير عدد النظرية 

مواقع وهكذا استطاعت ". الطبيعة الشريرة للغرب"على ما يطلقون عليه بالصور األحداث وتقدم الدليل 

القوى في نزاع غير أن تعدل ميزان " اإلعالم المضاد"على شبكة اإلنترنت من خالل هذا الجهاد 

نظرتها إلى  وةاإلعالم الدولي الغربيوسائل مواجهة على اإلنترنت الجهاديين شبكة تساعد و. فئمتكا

".  الخاصةرؤيتهم"عرض فرصة لللجهاديين توفر اإلنترنت أي أن شبكة  ،جماعات مثل القاعدة

لتي االجهات كثير من وبينما تطمح . في أوقات الحرب أهمية قصوىتكتسي دائماً  اإلعالمية ئلالرساف

 وهي تملك الوسائل )مثل التليفزيون(بها تقليدية خاصة  اتصال قنواتإلى إنشاء  اتنزاعالفي تشارك 

تطرح ال فاإلنترنت  أما شبكة .35ذلكبال تسمح لها تشريعات ب الكفيلة بذلك، يبدو أنها غالباً ما تصطدم

لو حتى و، الستخدامها رخصة خاصةوال يفرض الحصول على أية  ،هذا النوع من المشكالتبالتأكيد 

دائماً مقدم ن مواقع الجهاد تجد إال أالعالم، في كل بلدان دولة الشراف اإللكتروني يخضع إلظل الفضاء 

 .  يستضيف صفحاتهااجديدخدمات 

 

فرد يجعل كل مع القضية من التفاعل بين المتعاطفين درجة فضال عن ذلك،  وتوفر مواقع الجهاد،

في فعلياً لم يعد من الضروري أن تتواجد  ف.في القتال الفعليأن يشارك ون يشعر أنه جزء من الجهاد د

أكبر دعم سائلهم وجذب رمن خالل نشر " خوةاإل" هذه المواقع تساعدو. العراق لكي تصبح مجاهدا

قد نجحوا ، ضمن هذه ن يالجهاديأن ال شك و. ماليةالمساعدة الإلى أدى ربما والذي لهم شعبي ممكن 

                                                 
وفي دول أوروبية أخرى والواليات المتحدة (داخل فرنسا " المنار"على إرسال القناة التليفزيونية لحزب اهللا  2004 صدر عام  مثل الحظر الذي 35

 ).األمريكية آذلك
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فوراً العالم أرجاء جميع اآلن في الذي يسمع صوتهم وسيلة لنقل اإلنترنت شبكة جعل في الحدود، 

 اإلنترنت هي شبكة، ومشتعلة قطعاً " قلوب وعقول المسلمين " كسبن المعركة من أجلإ. اًمجانو

 .  الرئيسيهاميدان

 


